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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Na úspešný prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo je nutný stabilný rámec politiky v oblasti 

klímy. Nato, aby sa začala dekarbonizácia a aby sa udržateľne vykonávala, je nutné 

zodpovedajúcim spôsobom zapojiť všetky sektory. Začlenenie odvetvia LULUCF do rámca 

politík Európskej únie v oblasti ochrany klímy od roku 2021 je preto dôležitou súčasťou 

politiky v oblasti klímy orientovanej na budúcnosť.  

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zohrávajú ekologickú, hospodársku a sociálnu úlohu 

v spoločnosti. Je nutné, aby sa táto multifunkčná úloha udržateľného poľnohospodárstva 

a obhospodarovania lesov uznala v európskej politike v oblasti klímy. Stimuly na znižovanie 

emisií skleníkových plynov musia byť preto v súlade s potrebou zaistiť bezpečnosť dodávok a 

s jasným záväzkom k zachovaniu Európy ako výrobnej základne pre udržateľné potraviny 

a biomasu. Poľnohospodárstvo a udržateľné využívanie biomasy nie sú v rozpore s ambíciami 

v oblasti klímy, ale naopak – mali by sa považovať za súčasť riešenia.  

S cieľom vytvoriť rovnaké východiskové podmienky je nutné v každom prípade zohľadniť 

predchádzajúce výsledky odvetvia. Európske poľnohospodárstvo znížilo od roku 1990 svoje 

emisie o 24 %.  

Zároveň je zásadne dôležité jasne rozlišovať medzi fosílnymi a biogénnymi skleníkovými 

plynmi. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sa nesmú degradovať na záchyty CO2 

pre iné zdroje emisií. Musí sa uznať substitučný účinok bioenergie, biohospodárstva 

a využívania výrobkov z dreva. Pri plnení cieľov v oblasti ochrany klímy zohráva dôležitú 

úlohu podpora ekologického hospodárstva.  

Preto sa zdôrazňujú tieto zmeny návrhu Komisie: 

1) Priekopníci udržateľného poľnohospodárstva sa nesmú sankcionovať.  

Členské štáty, ktoré v posledných rokoch už prijali opatrenia v oblasti životného prostredia 

a klímy, musia mať možnosť zohľadniť tieto opatrenia pri výpočte referenčného roka pre 

poľnohospodárstvo. 

2)  Pokiaľ ide o lesné plochy a udržateľné obhospodarovanie lesov, existujú medzi členskými 

štátmi značné rozdiely.  

Je preto nutné nespoliehať sa pri ochrane klímy iba na pozitívne účinky zalesňovania, ale 

najmä uznať potenciál ochrany klímy, ktorý má udržateľné obhospodarovanie lesov 

a využívanie biomasy.  

3) Pri stanovovaní referenčnej lesnej hodnoty by sa mal vytvoriť systém, ktorý rešpektuje 

zásadu subsidiarity.  

Kritériá, ktoré musia členské štáty zohľadňovať pri určovaní referenčnej lesnej hodnoty, 

musia mať na zreteli udržateľné využívanie biomasy, vykonávanie európskej stratégie 

pre biohospodárstvo a bezpečnosť dodávok energie. Ako sa uvádza v správe Európskeho 

parlamentu o novej európskej stratégii lesného hospodárstva1, Stály lesnícky výbor by sa mal 

                                                 
1 Správa s názvom Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a drevospracujúci priemysel 

(2014/2223(INI)), 7. apríl 2015  
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posilniť a Komisia by mala s týmto výborom konzultovať, pokiaľ ide o technickú pomoc. 

4) Delegované akty by sa mali použiť výlučne na zmenu nepodstatných prvkov základného 

aktu.   
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Komisia 10. júna 2016 predložila 

návrh, aby EÚ ratifikovala parížsku 

dohodu. Tento legislatívny návrh tvorí 

súčasť plnenia záväzku Únie znížiť emisie 

v celom hospodárstve, ako bolo potvrdené 

v záväzku plánovaného vnútroštátne 

stanoveného zníženia Únie a jej členských 

štátov, ktorý bol predložený sekretariátu 

Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy 

(United Nations Framework Convention on 

Climate Change – UNFCCC) 6. marca 

2015.10 

(3) Rada ratifikovala Parížsku dohodu 

5. októbra 2016 po udelení súhlasu 

Európskeho parlamentu 4. októbra 2016. 

Parížska dohoda nadobudla platnosť 

4. novembra 2016 a jej cieľom je udržať 

zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2°C 

v porovnaní s predindustriálnou úrovňou 

a vyvíjať úsilie o to, aby sa zvýšenie 

teploty obmedzilo na 1,5°C v porovnaní 

s predindustriálnou úrovňou a nebola 

ohrozená potravinárska výroba 

a potravinová bezpečnosť. V dohode sa 

tiež zdôrazňuje úloha udržateľného 

obhospodarovania lesov pri dosahovaní 

cieľa vyvážiť emisie a záchyty. Tento 

legislatívny návrh tvorí súčasť plnenia 

záväzku Únie znížiť emisie v celom 

hospodárstve, ako bolo potvrdené v 

záväzku plánovaného vnútroštátne 

stanoveného zníženia Únie a jej členských 

štátov, ktorý bol predložený sekretariátu 

Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy 

(United Nations Framework Convention on 

Climate Change – UNFCCC) 6. marca 

2015.10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Odôvodnenie 

Aktualizácia textu vzhľadom na ratifikáciu Parížskej dohody má zásadný význam. Aj 

v odôvodnení 3 sa musí doplniť odkaz na článok 2 ods. 1b Parížskej dohody týkajúci sa 

potravinárskej výroby a článok 5 o úlohe udržateľného obhospodarovania lesov, pokiaľ ide 
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o dosiahnutie cieľa vyvážiť emisie a záchyty. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) V parížskej dohode sa okrem iného 

stanovuje dlhodobý cieľ v súlade so 

zámerom udržať zvýšenie globálnej teploty 

výrazne pod 2 °C v porovnaní s 

predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie 

o to, aby sa toto zvýšenie udržalo na 1,5 °C 

v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. 

V záujme dosiahnutia tohto cieľa by 

zmluvné strany mali pripraviť, oznámiť a 

dodržať jednotlivé vnútroštátne stanovené 

príspevky. Parížska dohoda nahrádza 

prístup prijatý v Kjótskom protokole z roku 

1997, ktorý po roku 2020 nebude 

pokračovať. V parížskej dohode sa tiež 

žiada, aby sa zachovala rovnováha medzi 

antropogénnymi emisiami zo zdrojov a 

záchytmi skleníkových plynov v druhej 

polovici tohto storočia, a strany sa 

vyzývajú, aby podnikli kroky na 

zachovanie a prípadne posilnenie záchytov 

a rezervoárov skleníkových plynov vrátane 

lesov. 

(4) V parížskej dohode sa okrem iného 

stanovuje dlhodobý cieľ v súlade so 

zámerom udržať zvýšenie globálnej teploty 

výrazne pod 2 °C v porovnaní s 

predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie 

o to, aby sa toto zvýšenie udržalo na 1,5 °C 

v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. 

Jej cieľom je zároveň zlepšiť schopnosť 

adaptovať sa na nepriaznivé účinky 

zmeny klímy a podporiť odolnosť proti 

zmene klímy a nízke emisie skleníkových 

plynov tak, aby sa tým neohrozila 

potravinová bezpečnosť. V záujme 

dosiahnutia cieľa Parížskej dohody by 

zmluvné strany mali pripraviť, oznámiť a 

dodržať jednotlivé vnútroštátne stanovené 

príspevky. Parížska dohoda nahrádza 

prístup prijatý v Kjótskom protokole z roku 

1997, ktorý po roku 2020 nebude 

pokračovať. V parížskej dohode sa tiež 

žiada, aby sa zachovala rovnováha medzi 

antropogénnymi emisiami zo zdrojov a 

záchytmi skleníkových plynov v druhej 

polovici tohto storočia, a strany sa 

vyzývajú, aby podnikli kroky na 

zachovanie a prípadne posilnenie záchytov 

a rezervoárov skleníkových plynov vrátane 

lesov. Zmluvné strany uznávajú, že pri 

zmierňujúcich a adaptačných opatreniach 

by sa mal uplatňovať plne transparentný 

prístup zohľadňujúci ekosystémy a malo 

by sa vychádzať z najlepších dostupných 

vedeckých poznatkov a riadiť sa nimi. 

Odôvodnenie 

Odôvodnenie týkajúce sa Parížskej dohody by sa malo doplniť o odkaz na jej článok 2 ods. 1 

písm. b), aby sa zdôraznilo, že odvetvie má viacero cieľov a výziev, ako aj na jej článok 7. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Na dosiahnutie negatívnych emisií 

potrebných na splnenie cieľov Parížskej 

dohody musia byť záchyty skleníkových 

plynov z atmosféry prostredníctvom 

využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy 

a lesného hospodárstva (LULUCF) 

výrazné a nemali by sa využívať na 

vyrovnanie zníženia emisií z iných 

zdrojov. Keďže záchyty prostredníctvom 

LULUCF sú reverzibilné, nemali by sa 

využívať na kompenzáciu emisií a mali by 

sa brať ako samostatný pilier rámca 

politiky EÚ v oblasti klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Európska rada na svojom zasadnutí 

23. – 24. októbra 2014 uznala aj rozličné 

ciele odvetví poľnohospodárstva a 

využívania pôdy, ktoré majú nižší 

potenciál znižovania emisií, ako aj potrebu 

zabezpečiť súlad medzi potravinovou 

bezpečnosťou v Únii a cieľmi boja proti 

zmene klímy. Európska rada vyzvala 

Komisiu, aby preskúmala, ako čo najlepšie 

podnietiť udržateľnú intenzifikáciu výroby 

potravín a zároveň optimalizovať 

príspevok tohto odvetvia k znižovaniu 

emisií skleníkových plynov a k sekvestrácii 

týchto plynov, okrem iného zalesňovaním, 

a aby zaviedla politiku, ktorá by 

upravovala, ako by sa malo odvetvie 

využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy 

a lesného hospodárstva (LULUCF) 

začleniť do rámca na znižovanie emisií 

skleníkových plynov do roku 2030, len čo 

(5) Európska rada na svojom zasadnutí 

23. – 24. októbra 2014 uznala aj rozličné 

ciele odvetví poľnohospodárstva a 

využívania pôdy, ktoré majú nižší 

potenciál znižovania emisií, ako aj potrebu 

zabezpečiť súlad medzi potravinovou 

bezpečnosťou v Únii a cieľmi boja proti 

zmene klímy. Okrem toho zavádzanie 

technologických riešení do sektorov 

poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva prispieva k zlepšeniu výroby 

a k zníženiu environmentálnej stopy. 
Európska rada vyzvala Komisiu, aby 

preskúmala, ako čo najlepšie podnietiť 

udržateľnú intenzifikáciu výroby potravín a 

zároveň optimalizovať príspevok tohto 

odvetvia k znižovaniu emisií skleníkových 

plynov a k sekvestrácii týchto plynov, 

okrem iného zalesňovaním, a aby zaviedla 

politiku, ktorá by upravovala, ako by sa 
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to umožnia technické podmienky a v 

každom prípade do roku 2020. 

malo odvetvie využívania pôdy, zmien vo 

využívaní pôdy a lesného hospodárstva 

(LULUCF) začleniť do rámca na 

znižovanie emisií skleníkových plynov do 

roku 2030, len čo to umožnia technické 

podmienky a v každom prípade do roku 

2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Odvetvie LULUCF môže prispieť k 

zmierneniu zmeny klímy viacerými 

spôsobmi, najmä znižovaním emisií a 

zachovaním a zvyšovaním záchytov a 

zásob uhlíka. Na zabezpečenie účinnosti 

opatrení, ktoré sú zamerané najmä na 

zvyšovanie sekvestrácie uhlíka, je 

nevyhnutná dlhodobá stabilita a 

prispôsobivosť úložísk uhlíka. 

(6) V boji proti zmene klímy je výzvou 

znižovanie súčasných úrovní CO2 v 

atmosfére a znižovanie emisií. Odvetvie 

LULUCF môže prispieť k zmierneniu 

zmeny klímy viacerými spôsobmi, najmä 

znižovaním emisií a zachovaním a 

zvyšovaním záchytov a zásob uhlíka, 

nahrádzaním energie z fosílnych palív 

energiou z obnoviteľných zdrojov z lesnej 

biomasy a využitím potenciálu záchytov 

prostredníctvom organických materiálov z 

udržateľného lesného hospodárstva a ich 

potenciálu ako náhrady fosílnych palív pri 

zohľadnení celého životného cyklu týchto 

materiálov od produkcie surovín po fázu 

spracovania a výroby. Biohospodárstvo 

a bioenergia sú nevyhnutnou cestou 

k ekologickému hospodárstvu 

bez fosílnych palív. Na zabezpečenie 

účinnosti opatrení, ktoré sú zamerané 

najmä na zvyšovanie sekvestrácie uhlíka, 

je nevyhnutná dlhodobá stabilita a 

prispôsobivosť úložísk uhlíka. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Pokročilé postupy hospodárenia 

môžu významne prispieť k zníženiu emisií 

skleníkových plynov v odvetví LULUCF. 

Podpora vývoja inovačných postupov a 

podnecovanie majiteľov pozemkov k 

využívaniu moderných postupov 

hospodárenia, ako napríklad presné 

poľnohospodárstvo, lesníctvo a 

inteligentné poľnohospodárstvo, sú 

potenciálnymi prostriedkami pomoci 

členským štátom, aby dosiahli svoje ciele. 

Odôvodnenie 

Presné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo môžu znížiť emisie optimálnym využívaním 

napr. palív, hnojív a pesticídov. Tento spôsob inteligentného poľnohospodárstva je prospešný 

pre poľnohospodárov, lesných správcov a životné prostredie. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Spoločná poľnohospodárska 

politika a vnútroštátne politiky majú vplyv 

na emisný profil ornej pôdy, trávnych 

porastov a mokradí. So zreteľom na 

základné obdobie pre kategórie 

započítavania pôdy stanovené v tomto 

nariadení by výpočet mal zohľadňovať 

agroenvironmentálne opatrenia 

vykonávané členskými štátmi počas tohto 

obdobia. 

Odôvodnenie 

Význam uznania agroenvironmentálnych opatrení spočíva v tom, že priekopníci by neboli 

penalizovaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Emisie a záchyty zo zalesnenej 

pôdy však závisia od viacerých prírodných 

okolností, vekovej štruktúry, ako aj 

minulých a súčasných postupov 

obhospodarovania. Pri použití základného 

roka by sa tieto faktory a z nich 

vyplývajúce cyklické vplyvy na emisie a 

záchyty či ich medziročné zmeny nedali 

zohľadniť. Príslušné pravidlá započítavania 

by mali namiesto toho upravovať 

používanie referenčných úrovní, aby sa 

vyňali vplyvy prírodných charakteristík a 

charakteristík typických pre jednotlivé 

krajiny. Vzhľadom na absenciu 

medzinárodného preskúmania podľa 

UNFCCC a Kjótskeho protokolu by sa mal 

stanoviť postup preskúmania, aby sa 

zabezpečila transparentnosť a zlepšila 

kvalita započítavania v tejto kategórii. 

(9) Emisie a záchyty zo zalesnenej 

pôdy však závisia od viacerých prírodných 

okolností, vekovej štruktúry, ako aj 

minulých a súčasných postupov 

obhospodarovania, ktoré sa podstatne líšia 

v jednotlivých členských štátoch. Pri 

použití základného roka by sa tieto faktory 

a z nich vyplývajúce cyklické vplyvy na 

emisie a záchyty či ich medziročné zmeny 

nedali zohľadniť. Príslušné pravidlá 

započítavania by mali namiesto toho 

upravovať používanie referenčných úrovní, 

aby sa riešili vplyvy prírodných 

charakteristík a charakteristík typických 

pre jednotlivé krajiny, ako je nemožnosť 

obhospodarovania lesov v Chorvátsku v 

dôsledku okupácie jeho územia, 

chorvátskej vojny za nezávislosť, vojnovej 

a povojnovej situácie. Príslušné pravidlá 

započítavania by zároveň mali byť 

koherentné a obsahovať požiadavky na 

udržateľné obhospodarovanie lesov 

prijaté na Ministerskej konferencii o 

ochrane lesov v Európe (Forest Europe). 

Vzhľadom na absenciu medzinárodného 

preskúmania podľa UNFCCC a Kjótskeho 

protokolu by sa mal stanoviť 

transparentný postup, aby členské štáty 

zlepšili kontrolovateľnosť a kvalitu 
započítavania v tejto kategórii. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Ak sa Komisia pri skúmaní 

národných lesohospodárskych plánov 

započítavania rozhodne využiť pomoc 

skupiny odborníkov pre preskúmanie v 

súlade s rozhodnutím Komisie [C(2016) 

3301], mala by vychádzať z osvedčených 

(10) Postup stanovovania lesnej 

referenčnej úrovne členskými štátmi by 

mal byť transparentný a v súlade s 

požiadavkami udržateľného 

obhospodarovania lesov prijatými na 

Ministerskej konferencii o ochrane lesov v 
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postupov a skúseností z odborných 

posudkov v rámci UNFCCC, okrem iného 

aj pokiaľ ide o účasť národných expertov 

a odporúčania, a mala by vybrať 

dostatočný počet odborníkov z členských 

štátov. 

Európe (Forest Europe) 1a. Komisia by 
mala členským štátom pomáhať 

vychádzajúc z osvedčených postupov 

a skúseností z odborných posudkov 

v rámci UNFCCC. V tejto súvislosti je 

vhodné, aby Komisia poskytovala 

technickú pomoc pri overovaní súladu s 

kritériami stanovenými v prílohe IV po 

konzultácii so Stálym lesníckym výborom 

zriadeným rozhodnutím Rady 

89/367/EHS1b. 

 __________________ 

 1a Forest Europe – Ministerská 

konferencia o ochrane lesov v Európe, 

medzivládny rokovací výbor pre právne 

záväznú dohodu o lesoch v Európe: 

http://www.foresteurope.org/. 

 1b Rozhodnutie Rady 89/367/EHS z 29. 

mája 1989 o zriadení Stáleho lesníckeho 

výboru (Ú. v. ES L 165, 15.6.1989, s. 14). 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V medzinárodne dohodnutých 

usmerneniach IPCC sa uvádza, že emisie 

zo spaľovania biomasy možno v 

energetickom sektore považovať za nulové 

pod podmienkou, že tieto emisie sú 

započítané v odvetví LULUCF. V EÚ sa 

emisie zo spaľovania započítavajú ako 

nulové podľa článku 38 nariadenia (EÚ) č. 

601/2012 a ustanovení uvedených v 

nariadení (EÚ) č. 525/2013, a preto by 

súlad s usmerneniami IPCC bol 

zabezpečený iba vtedy, ak by tieto emisie 

boli správne zahrnuté aj podľa tohto 

nariadenia. 

(11) V medzinárodne dohodnutých 

usmerneniach IPCC sa uvádza, že emisie 

zo spaľovania biomasy možno v 

energetickom sektore považovať za nulové 

pod podmienkou, že tieto emisie sú 

započítané v odvetví LULUCF. V Únii sa 

emisie zo spaľovania započítavajú ako 

nulové podľa článku 38 nariadenia (EÚ) č. 

601/2012 a ustanovení uvedených 

v nariadení (EÚ) č. 525/2013, a preto by 

súlad s usmerneniami IPCC bol 

zabezpečený iba vtedy, ak by tieto emisie 

boli správne zahrnuté aj podľa tohto 

nariadenia. Pravidlá započítavania pre 

bioenergiu stanovené v tomto nariadení 

by nemali brániť v používaní udržateľnej 

biomasy v odvetví energetiky vytváraním 

emisií v odvetví LULUCF. 
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Odôvodnenie 

Potenciál bioenergie, pokiaľ ide o nahradenie fosílnych palív, sa musí odzrkadliť správnym 

spôsobom. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Intenzívnejšie udržateľné 

využívanie produktov z vyťaženého dreva 

môže podstatne obmedziť emisie do 

atmosféry a zlepšiť záchyty skleníkových 

plynov z atmosféry. Pravidlami 

započítavania by sa malo zabezpečiť, aby 

členské štáty v účtoch presne vyjadrovali 

zmeny v úložisku produktov z vyťaženého 

dreva, keď k nim dôjde, s cieľom 

poskytnúť stimuly na širšie využívanie 

produktov z vyťaženého dreva s dlhým 

životným cyklom. Komisia by mala 

poskytnúť usmernenia k metodickým 

otázkam týkajúcim sa započítavania 

produktov z vyťaženého dreva. 

(12) Intenzívnejšie udržateľné 

využívanie produktov z vyťaženého dreva 

môže podstatne obmedziť emisie v 

dôsledku substitučného efektu (vzhľadom 

na energetickú náročnosť a intenzitu 

emisií CO2  iných sektorov, napríklad 

výroba cementu predstavuje takmer 8 % 

globálnych emisií CO2) a zlepšiť záchyty 

skleníkových plynov z atmosféry. 

Pravidlami započítavania by sa malo 

zabezpečiť, aby členské štáty v účtoch 

presne vyjadrovali zmeny v úložisku 

produktov z vyťaženého dreva, keď k nim 

dôjde, s cieľom uznať, uvítať a 

zintenzívniť širšie využívanie produktov z 

vyťaženého dreva s dlhým životným 

cyklom, čím sa zníži používanie iných, 

nerozložiteľných materiálov, akými sú 

napr. plasty. Komisia by mala poskytnúť 

usmernenia k metodickým otázkam 

týkajúcim sa započítavania produktov z 

vyťaženého dreva. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Prírodné škodlivé činitele, ako sú 

napríklad nekontrolované požiare v krajine, 

napadnutie hmyzom a chorobami, 

extrémne poveternostné podmienky a 

geologické škodlivé činitele, nad ktorými 

(13) Prírodné škodlivé činitele, ako sú 

napríklad nekontrolované požiare v krajine, 

napadnutie hmyzom a chorobami, 

extrémne poveternostné podmienky a 

geologické škodlivé činitele, nad ktorými 
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členský štát nemá kontrolu a ktoré ani 

nemá možnosť podstatne ovplyvniť, môžu 

v odvetví LULUCF viesť k dočasným 

emisiám skleníkových plynov alebo môžu 

spôsobiť reverziu predchádzajúcich 

záchytov. Keďže reverzia môže nastať aj v 

dôsledku rozhodnutí týkajúcich sa 

obhospodarovania, ako napríklad 

rozhodnutí o ťažbe alebo sadbe stromov, 

týmto rozhodnutím by sa malo zabezpečiť, 

aby účty pre odvetvie LULUCF vždy 

presne odzrkadľovali reverzie záchytov 

zapríčinené ľudskou činnosťou. Okrem 

toho by sa v tomto nariadení mala 

členským štátom poskytnúť obmedzená 

možnosť vyňať z účtov za LULUCF emisie 

vyplývajúce zo škodlivých činiteľov, ktoré 

sú mimo ich kontroly. Spôsob, akým 

členské štáty uplatňujú uvedené 

ustanovenia, by však nemal viesť k 

nenáležitému príliš nízkemu započítavaniu. 

členský štát nemá kontrolu a ktoré ani 

nemá možnosť podstatne ovplyvniť, môžu 

v odvetví LULUCF viesť k dočasným 

emisiám skleníkových plynov alebo môžu 

spôsobiť reverziu predchádzajúcich 

záchytov. Keďže reverzia môže nastať aj v 

dôsledku rozhodnutí týkajúcich sa 

obhospodarovania, ako napríklad 

rozhodnutí o ťažbe alebo sadbe stromov, 

týmto rozhodnutím by sa malo zabezpečiť, 

aby účty pre odvetvie LULUCF vždy 

presne odzrkadľovali reverzie záchytov 

zapríčinené ľudskou činnosťou. Okrem 

toho by sa v tomto nariadení mala 

členským štátom poskytnúť možnosť 

vyňať z účtov za LULUCF emisie 

vyplývajúce zo škodlivých činiteľov, ktoré 

sú mimo ich kontroly. Spôsob, akým 

členské štáty uplatňujú uvedené 

ustanovenia, by však nemal viesť 

k nenáležitému príliš nízkemu 

započítavaniu a nemal by odradiť členské 

štáty od prijatia preventívnych opatrení na 

zníženie rizík prírodných rušivých 

faktorov. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V závislosti od vnútroštátnych 

preferencií by členské štáty mali mať 

možnosť zvoliť si primerané vnútroštátne 

politiky na dosiahnutie svojich záväzkov v 

odvetví LULUCF vrátane možnosti 

kompenzácie emisií z jednej kategórie 

pôdy záchytmi z inej kategórie pôdy. 

Takisto by mali mať možnosť kumulovať 

čisté záchyty za obdobie rokov 2021 až 

2030. Obchodovanie medzi členskými 

štátmi by malo pokračovať ako dodatočná 

možnosť v záujme prispievania k 

dodržiavaniu súladu. Na základe postupu v 

druhom záväznom období Kjótskeho 

protokolu by členský štát mal mať 

(14) V závislosti od vnútroštátnych 

preferencií by členské štáty mali mať 

možnosť zvoliť si primerané vnútroštátne 

politiky na dosiahnutie svojich záväzkov v 

odvetví LULUCF vrátane možnosti 

kompenzácie emisií z jednej kategórie 

pôdy záchytmi z inej kategórie pôdy. 

Takisto by mali mať možnosť kumulovať 

čisté záchyty za obdobie rokov 2021 až 

2030. Obchodovanie medzi členskými 

štátmi by malo pokračovať ako dodatočná 

možnosť v záujme prispievania k 

dodržiavaniu súladu. Na základe postupu v 

druhom záväznom období Kjótskeho 

protokolu by členský štát mal mať 
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možnosť využiť presiahnutie cieľa podľa 

nariadenia [] o záväzných ročných 

zníženiach emisií skleníkových plynov 

členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v 

záujme odolnej energetickej únie a s 

cieľom splniť záväzky podľa parížskej 

dohody, ktorým sa mení nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady č. 

525/2013 o mechanizme monitorovania a 

nahlasovania emisií skleníkových plynov a 

nahlasovania ďalších informácií 

relevantných z hľadiska zmeny klímy, s 

cieľom zabezpečiť dodržanie jeho 

záväzkov podľa tohto nariadenia. 

možnosť využiť presiahnutie cieľa podľa 

nariadenia č. (EÚ) .../... o záväzných 

ročných zníženiach emisií skleníkových 

plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 

2030 v záujme odolnej energetickej únie a 

s cieľom splniť záväzky podľa Parížskej 

dohody, ktorým sa mení nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady č. 

525/2013 o mechanizme monitorovania a 

nahlasovania emisií skleníkových plynov a 

nahlasovania ďalších informácií 

relevantných z hľadiska zmeny klímy, pri 

zaručení jasného rozlišovania medzi 

emisiami a záchytmi fosílnych a 

biogénnych skleníkových plynov. Ročné 

čisté záchyty z odlesnenej pôdy, zo 

zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej 

lesnej pôdy, z obhospodarovanej ornej 

pôdy a z obhospodarovaných trávnych 

porastov by sa preto mali obmedzovať na 

poľnohospodárstvo. Členské štáty by mali 

byť schopné využiť až 425 miliónov ton 

čistých záchytov v dôsledku ustanovení 

tohto nariadenia s cieľom plniť svoje 

záväzky v rámci nariadenia o spoločnom 

úsilí.  

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) S cieľom vytvoriť vhodnú úpravu 

započítavania transakcií podľa tohto 

nariadenia vrátane využívania flexibility a 

sledovania súladu by sa na Komisiu mala 

delegovať právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, pokiaľ ide o technické 

prispôsobenie vymedzení pojmov, hodnôt, 

zoznamov skleníkových plynov a úložísk 

uhlíka, aktualizáciu referenčných úrovní, 

započítavanie transakcií a revíziu metodiky 

a informačných požiadaviek. Pri týchto 

opatreniach by sa mali zohľadniť 

ustanovenia nariadenia Komisie č. 

(18) S cieľom vytvoriť vhodnú úpravu 

započítavania transakcií podľa tohto 

nariadenia vrátane využívania flexibility a 

sledovania súladu by sa na Komisiu mala 

delegovať právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, pokiaľ ide o technické 

prispôsobenie vymedzení pojmov, hodnôt, 

zoznamov skleníkových plynov a úložísk 

uhlíka, aktualizáciu kategórií v rámci 

úložiska produktov z vyťaženého dreva, 

započítavanie transakcií a revíziu metodiky 

a informačných požiadaviek s cieľom 

zohľadniť zmeny v usmerneniach IPCC, 
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389/2013, ktorým sa zriaďuje register 

Únie. Potrebné ustanovenia by mali byť 

zahrnuté do jedného právneho nástroja, 

ktorým by sa zlúčili ustanovenia o 

započítavaní podľa smernice 2003/87/ES, 

nariadenia (EÚ) č. 525/2013, nariadenia [] 

o záväzných ročných zníženiach emisií 

skleníkových plynov členskými štátmi v 

rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej 

energetickej únie a tohto nariadenia. Je 

osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a 

aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 

so zásadami stanovenými v 

Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016. 

Predovšetkým treba uviesť, že v záujme 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov sa všetky dokumenty 

doručujú Európskemu parlamentu a Rade v 

rovnakom čase ako odborníkom z 

členských štátov a odborníci Európskeho 

parlamentu a Rady majú systematický 

prístup na zasadnutia expertných skupín 

Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 

delegovaných aktov. 

ako boli prijaté orgánmi UNFCCC alebo 

orgánmi Parížskej dohody. Pri týchto 

opatreniach by sa mali zohľadniť 

ustanovenia nariadenia Komisie č. 

389/2013, ktorým sa zriaďuje register 

Únie. Potrebné ustanovenia by mali byť 

zahrnuté do jedného právneho nástroja, 

ktorým by sa zlúčili ustanovenia o 

započítavaní podľa smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. 

októbra 20031a, nariadenia (EÚ) č. 

525/2013, nariadenia (EÚ) č. .../... o 

záväzných ročných zníženiach emisií 

skleníkových plynov členskými štátmi v 

rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej 

energetickej únie a tohto nariadenia. Je 

osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a 

aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 

so zásadami stanovenými v 

Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016. 

Predovšetkým treba uviesť, že v záujme 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov sa všetky dokumenty 

doručujú Európskemu parlamentu a Rade v 

rovnakom čase ako odborníkom z 

členských štátov a odborníci Európskeho 

parlamentu a Rady majú systematický 

prístup na zasadnutia expertných skupín 

Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 

delegovaných aktov. 

 ________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o 

vytvorení systému obchodovania s 

emisnými kvótami skleníkových plynov v 

spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 

25.10.2003, s. 32). 

 1b Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Toto nariadenie by sa malo 

preskúmať v roku 2024 a následne každých 

5 rokov s cieľom vyhodnotiť jeho celkové 

fungovanie. Toto preskúmanie môže 

vychádzať aj z výsledkov globálneho 

hodnotenia parížskej dohody. 

(19) So zreteľom na facilitačný dialóg 

v roku 2018 Komisia do 28. februára 2019 

predloží Európskemu parlamentu a Rade 

správu o vhodnosti úrovne cieľov tohto 

nariadenia. Toto nariadenie by sa malo 

preskúmať v roku 2023 a následne každé 3 

roky s cieľom vyhodnotiť jeho celkové 

fungovanie. Toto preskúmanie môže 

vychádzať aj z výsledkov globálneho 

hodnotenia parížskej dohody. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na 

emisie a záchyty skleníkových plynov 

uvedených v prílohe I oddiele A nahlásené 

podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 

525/2013, ktoré sa vyskytli v ktorejkoľvek 

z týchto kategórii započítavania pôdy na 

území členských štátov v období od roku 

2021 do roku 2030: 

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na 

emisie a záchyty skleníkových plynov 

uvedených v prílohe I oddiele A nahlásené 

podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 

č. 525/2013, ktoré sa vyskytli v 

ktorejkoľvek z týchto kategórii 

započítavania pôdy na území členských 

štátov a iných kategóriách započítavania v 

období od roku 2021 do roku 2030: 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) produkty z vyťaženého dreva. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) Lesná referenčná úroveň je odhad 

priemerných ročných čistých emisií alebo 

záchytov pochádzajúcich z 

obhospodarovanej lesnej pôdy na území 

členského štátu v období od roku 2021 do 

roku 2025 a od roku 2026 do roku 2030. 

Odôvodnenie 

Vymedzenie „lesnej referenčnej úrovne“ stanovené v článku 8 ods. 1 by sa malo stanoviť v 

článku 3 spolu s ostatnými vymedzeniami. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 14 s 

cieľom prispôsobiť vymedzenia pojmov v 

odseku 1 vedeckému vývoju alebo 

technickému pokroku a na účely 

zabezpečenia súladu medzi týmito 

vymedzeniami pojmov a akýmikoľvek 

zmenami príslušných vymedzení pojmov v 

usmerneniach Medzivládneho panelu o 

zmene klímy pre národné inventúry 

skleníkových plynov z roku 2006 (ďalej 

len „usmernenia IPCC“). 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 14 s 

cieľom prispôsobiť vymedzenia pojmov v 

odseku 1 na účely zabezpečenia súladu 

medzi týmito vymedzeniami pojmov a 

akýmikoľvek zmenami príslušných 

vymedzení pojmov v usmerneniach 

Medzivládneho panelu o zmene klímy pre 

národné inventúry skleníkových plynov z 

roku 2006 (ďalej len „usmernenia IPCC“), 

ako boli prijaté orgánmi UNFCCC alebo 

orgánmi Parížskej dohody. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V období od roku 2021 do roku 2025 a od 

roku 2026 do roku 2030 pri zohľadnení 

flexibilít stanovených v článku 11 každý 

členský štát zabezpečí, aby emisie 

neprekročili záchyty, vypočítané ako súčet 

V období od roku 2021 do roku 2025 a od 

roku 2026 do roku 2030 pri zohľadnení 

flexibilít stanovených v článku 11 každý 

členský štát zabezpečí, aby emisie 

neprekročili záchyty, vypočítané ako súčet 
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celkových emisií a záchytov na jeho území 

v kombinovaných kategóriách 

započítavania pôdy uvedených v článku 2 a 

započítané v súlade s týmto nariadením. 

celkových emisií a záchytov na jeho území 

v kombinovaných kategóriách 

započítavania pôdy a ďalších kategóriách 

uvedených v článku 2 a započítané v 

súlade s týmto nariadením. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát musí 

vypracovať a viesť účty, ktoré presne 

odzrkadľujú emisie a záchyty 

pochádzajúce z kategórií započítavania 

pôdy uvedených v článku 2. Členské štáty 

musia zabezpečiť presnosť, úplnosť, 

konzistentnosť, porovnateľnosť a 

transparentnosť svojich účtov a ostatných 

údajov poskytnutých podľa tohto 

nariadenia. Členské štáty označujú emisie 

kladným znakom (+) a záchyty záporným 

znakom (–). 

1. Každý členský štát musí 

vypracovať a viesť účty, ktoré presne 

odzrkadľujú emisie a záchyty 

pochádzajúce z kategórií započítavania 

pôdy a ďalších kategórií uvedených v 

článku 2 v súlade s usmerneniami v 

oblasti podávania správ prijatými orgánmi 

UNFCCC alebo orgánmi Parížskej 

dohody na obdobie rokov 2021 až 2030. 

Členské štáty musia zabezpečiť presnosť, 

úplnosť, konzistentnosť, porovnateľnosť a 

transparentnosť svojich účtov a ostatných 

údajov poskytnutých podľa tohto 

nariadenia. Členské štáty označujú emisie 

kladným znakom (+) a záchyty záporným 

znakom (–). 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty musia zabrániť 

akémukoľvek dvojitému počítaniu emisií 

alebo záchytov, a to najmä tak, že emisie 

alebo záchyty pochádzajúce z viac než 

jednej kategórie započítavania pôdy 

započítajú len v jednej kategórii. 

2. Členské štáty musia zabrániť 

akémukoľvek dvojitému počítaniu emisií 

alebo záchytov, a to najmä tak, že emisie 

alebo záchyty pochádzajúce z viac než 

jednej kategórie započítavania započítajú 

len v jednej kategórii. 

Odôvodnenie 

Navrhuje sa, aby sa produkty z vyťaženého dreva začlenili ako samostatná kategória 
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inventúry a započítavania. Bolo by to v súlade s usmerneniami IPCC z roku 2006 a postupom 

podávania správ UNFCCC. Viedlo by to k zmenám v článku 5 ods. 1, 2 a 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty zahrnú do svojich 

účtov za každú kategóriu započítavania 

pôdy akúkoľvek zmenu v zásobe uhlíka v 

úložiskách uhlíka uvedených v prílohe I 

oddiele B. Členské štáty sa môžu 

rozhodnúť, že do svojich účtov nezahrnú 

zmeny v zásobách uhlíka v prípade úložísk 

uhlíka, ktoré nie sú zdrojom, s výnimkou 

nadzemnej biomasy a produktov z 

vyťaženého dreva na obhospodarovanej 

lesnej pôde. 

4. Členské štáty zahrnú do svojich 

účtov za každú kategóriu započítavania 

akúkoľvek zmenu v zásobe uhlíka v 

úložiskách uhlíka uvedených v prílohe I 

oddiele B. Členské štáty sa môžu 

rozhodnúť, že do svojich účtov nezahrnú 

zmeny v zásobách uhlíka v prípade úložísk 

uhlíka, ktoré nie sú zdrojom, s výnimkou 

nadzemnej biomasy a produktov z 

vyťaženého dreva na obhospodarovanej 

lesnej pôde. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia je splnomocnená na 

prijatie delegovaných aktov v súlade s 

článkom 14, aby mohla zmeniť prílohu I s 

cieľom prispôsobiť ju zmenám v 

usmerneniach IPCC. 

6. Komisia je splnomocnená na 

prijatie delegovaných aktov v súlade s 

článkom 14, aby mohla zmeniť prílohu I s 

cieľom prispôsobiť ju zmenám v 

usmerneniach IPCC, ako boli prijaté 

orgánmi UNFCCC alebo orgánmi 

Parížskej dohody. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty započítavajú emisie a 

záchyty pochádzajúce z obhospodarovanej 

1. Členské štáty započítavajú emisie a 

záchyty pochádzajúce z obhospodarovanej 
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ornej pôdy vypočítané ako emisie a 

záchyty v období od roku 2021 do roku 

2025 a od roku 2026 do roku 2030 po 

odpočítaní päťnásobku priemerných 

ročných emisií a záchytov členského štátu 

pochádzajúcich z obhospodarovanej ornej 

pôdy v jeho základnom období 2005 – 

2007. 

ornej pôdy vypočítané ako emisie a 

záchyty v období od roku 2021 do roku 

2025 a od roku 2026 do roku 2030 po 

odpočítaní päťnásobku priemerných 

ročných emisií a záchytov členského štátu 

pochádzajúcich z obhospodarovanej ornej 

pôdy v jeho základnom období alebo v 

jeho základnom roku určenom v rámci 

UNFCCC. Výber referenčného obdobia sa 

oznámi Európskej komisii do 31. 

decembra 2018. Členské štáty môžu 

kompenzovať agroenvironmentálne 

opatrenia vykonané počas základného 

obdobia. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty započítavajú emisie a 

záchyty pochádzajúce z 

obhospodarovaných trávnych porastov 

vypočítané ako emisie a záchyty v období 

od roku 2021 do roku 2025 a od roku 2026 

do roku 2030 po odpočítaní päťnásobku 

priemerných ročných emisií a záchytov 

členského štátu pochádzajúcich z 

obhospodarovaných trávnych porastov v 

jeho základnom období 2005 – 2007. 

2. Členské štáty započítavajú emisie a 

záchyty pochádzajúce z 

obhospodarovaných trávnych porastov 

vypočítané ako emisie a záchyty v období 

od roku 2021 do roku 2025 a od roku 2026 

do roku 2030 po odpočítaní päťnásobku 

priemerných ročných emisií a záchytov 

členského štátu pochádzajúcich z 

obhospodarovaných trávnych porastov v 

jeho základnom období alebo v jeho 

základnom roku určenom v rámci 

UNFCCC. Výber referenčného obdobia sa 

oznámi Európskej komisii do 31. 

decembra 2018. Členské štáty môžu 

kompenzovať agroenvironmentálne 

opatrenia vykonané počas základného 

obdobia. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Keď sú do základného obdobia 

zahrnuté agroenvironmentálne opatrenia, 

ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2, členské 

štáty môžu zahrnúť opatrenia, ako sú 

napríklad: 

 –  opatrenia v oblasti zmeny klímy a 

ochrany klímy, 

 –  podpora biologickej a genetickej 

rozmanitosti, 

 –  podpora úrodnosti pôdy; a 

 –  opatrenia na ochranu vodných 

zdrojov. 

Odôvodnenie 

Nariadenie by nemalo penalizovať členské štáty, ktoré už zaviedli niekoľko 

agroenvironmentálnych opatrení v súlade s programami SPP. Tieto členské štáty by mali mať 

možnosť profitovať z dobrej výkonnosti v tomto období. Pri výpočte ich emisií a záchytov 

v základnom období by sa mali zohľadniť už vykonané agroenvironmentálne opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty, ktoré sa rozhodli do 

rozsahu svojho záväzku v súlade s článkom 

2 zahrnúť obhospodarované mokrade, 

započítavajú emisie a záchyty 

pochádzajúce z obhospodarovaných 

mokradí vypočítané ako emisie a záchyty v 

období od roku 2021 do roku 2025 a od 

roku 2026 do roku 2030 po odpočítaní 

päťnásobku priemerných ročných emisií a 

záchytov členského štátu pochádzajúcich z 

obhospodarovaných mokradí v jeho 

základnom období 2005 – 2007. 

4. Členské štáty, ktoré sa rozhodli do 

rozsahu svojho záväzku v súlade s článkom 

2 zahrnúť obhospodarované mokrade, 

započítavajú emisie a záchyty 

pochádzajúce z obhospodarovaných 

mokradí vypočítané ako emisie a záchyty v 

období od roku 2021 do roku 2025 a od 

roku 2026 do roku 2030 po odpočítaní 

päťnásobku priemerných ročných emisií a 

záchytov členského štátu pochádzajúcich z 

obhospodarovaných mokradí v jeho 

základnom období alebo v jeho základnom 

roku podľa UNFCCC. Výber účtovného 

obdobia sa oznámi Európskej komisii do 

31. decembra 2018. 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty započítavajú emisie a 

záchyty pochádzajúce z obhospodarovanej 

lesnej pôdy vypočítané ako emisie a 

záchyty v období od roku 2021 do roku 

2025 a od roku 2026 do roku 2030 po 

odpočítaní päťnásobku ich lesnej 

referenčnej úrovne. Lesná referenčná 

úroveň je odhad priemerných ročných 

čistých emisií alebo záchytov 

pochádzajúcich z obhospodarovanej 

lesnej pôdy na území členského štátu v 

období od roku 2021 do roku 2025 a od 

roku 2026 do roku 2030. 

1. Členské štáty započítavajú emisie a 

záchyty pochádzajúce z obhospodarovanej 

lesnej pôdy vypočítané ako emisie a 

záchyty v období od roku 2021 do roku 

2025 a od roku 2026 do roku 2030 po 

odpočítaní päťnásobku ich lesnej 

referenčnej úrovne. 

Odôvodnenie 

Vymedzenie „lesnej referenčnej úrovne“ stanovené v článku 8 ods. 1 by sa malo stanoviť v 

článku 3 spolu s ostatnými vymedzeniami. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak je výsledok výpočtu uvedený v 

odseku 1 vo vzťahu k lesnej referenčnej 

úrovni záporný, členský štát zahrnie do 

svojich účtov obhospodarovanej lesnej 

pôdy celkové čisté záchyty v maximálnej 

výške päťnásobku ekvivalentu 3,5 

percenta emisií daného členského štátu v 

jeho základnom roku alebo období 

uvedenom v prílohe III. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty určia novú lesnú referenčnú 

úroveň na základe kritérií stanovených v 

prílohe IV oddiele A. Komisii predložia 

národný lesohospodársky plán 

započítavania vrátane novej lesnej 

referenčnej úrovne do 31. decembra 2018 

za obdobie rokov 2021 až 2025 a do 30. 

júna 2023 za obdobie rokov 2026 – 2030. 

Členské štáty určia novú lesnú referenčnú 

úroveň na základe kritérií stanovených v 

prílohe IV oddiele A. Komisii predložia 

národnú lesohospodársku správu o 

započítavaní vrátane novej lesnej 

referenčnej úrovne do 31. decembra 2018 

za obdobie rokov 2021 až 2025 a do 30. 

júna 2023 za obdobie rokov 2026 – 2030. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný lesohospodársky plán 
započítavania musí obsahovať všetky 

prvky uvedené v prílohe IV oddiele B a 

zahŕňať navrhovanú novú lesnú referenčnú 

úroveň, ktorá sa odvíja od predpokladu, že 

sa bude pokračovať v aktuálnych 

postupoch a intenzite obhospodarovania 

lesov zdokumentovaných za roky 1990 až 

2009 v závislosti od typu a vekovej triedy 

lesov vo vnútroštátnych lesoch, vyjadrenú 
v tonách ekvivalentu CO2 za rok. 

Národná lesohospodárska správa o 

započítavaní musí obsahovať všetky prvky 

uvedené v prílohe IV oddiele B a zahŕňať 

navrhovanú novú lesnú referenčnú úroveň, 

ktorá sa odvíja od predpokladu, že sa bude 

pokračovať v aktuálnych udržateľných 

postupoch v súlade s najlepšími 

dostupnými údajmi a prijatými národnými 

lesohospodárskymi programami a 

politikami, vyjadrenú v tonách 

ekvivalentu CO2 za rok, a od súčasných 

udržateľných politík a opatrení členských 

štátov v oblasti obhospodarovania lesov. 

Zároveň musí vychádzať zo zásad 

udržateľného obhospodarovania lesov a 

národných stratégií uverejnených 

členskými štátmi v tejto oblasti až do 

dátumu predloženia lesnej referenčnej 

úrovne a z dlhodobých analýz vykonaných 

v záujme splnenia cieľa stanoveného v 

článku 4.1 Parížskej dohody, ktorým je 

dosiahnuť rovnováhu medzi 

antropogénnymi emisiami zo zdrojov a 

záchytmi skleníkových plynov v druhej 

polovici tohto storočia. 
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Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný lesohospodársky plán 

započítavania sa zverejní a bude podliehať 

verejnej konzultácii. 

Národná lesohospodárska správa o 

započítavaní sa zverejní a bude podliehať 

verejnej konzultácii. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty preukážu súlad medzi 

metódami a údajmi použitými na určenie 

lesnej referenčnej úrovne v národnom 

lesohospodárskom pláne započítavania a 

metódami a údajmi, ktoré sa použili na 

nahlasovanie za obhospodarovanú lesnú 

pôdu. Ak je to potrebné na zabezpečenie 

súladu, najneskôr do konca obdobia rokov 

2021 až 2025 alebo 2026 až 2030 členský 

štát predloží Komisii technickú opravu 

svojej referenčnej úrovne. 

4. Členské štáty preukážu súlad medzi 

metódami a údajmi použitými na určenie 

lesnej referenčnej úrovne v národnej 

lesohospodárskej správe o započítavaní a 

metódami a údajmi, ktoré sa použili na 

nahlasovanie za obhospodarovanú lesnú 

pôdu. Ak je to potrebné na zabezpečenie 

súladu, najneskôr do konca obdobia rokov 

2021 až 2025 alebo 2026 až 2030 členský 

štát predloží Komisii technickú opravu 

svojej referenčnej úrovne. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia preskúma národné 

lesohospodárske plány započítavania aj 

technické opravy a posúdi, do akej miery 

boli navrhované nové alebo opravené lesné 

referenčné úrovne určené v súlade so 

zásadami a požiadavkami uvedenými v 

odsekoch 3 a 4, ako aj v článku 5 ods. 1. 

Pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie 

súladu so zásadami a požiadavkami 

uvedenými v odsekoch 3 a 4, ako aj v 

5. Ako sa uvádza v prílohe IV, 

Komisia poskytne pomoc v súvislosti s 

technickým posúdením národnej 

lesohospodárskej správy o započítavaní 
predloženej členským štátom a všetkých 

technických opráv alebo úprav s cieľom 

posúdiť, do akej miery boli navrhované 

nové alebo opravené lesné referenčné 

úrovne určené v súlade so zásadami a 

požiadavkami uvedenými v odsekoch 3 a 
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článku 5 ods. 1, Komisia môže 

navrhované nové alebo opravené lesné 

referenčné úrovne prepočítať. 

4, ako aj v článku 5 ods. 1. Komisia 

poskytne členským štátom technické 

odporúčania a vypracuje súhrnnú správu. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia na základe preskúmania 

vykonaného podľa odseku 5 prijme 

delegované akty v súlade s článkom 14 s 

cieľom zmeniť prílohu II, aby 

aktualizovala lesnú referenčnú úroveň 

členského štátu na základe národných 

lesohospodárskych plánov započítavania 

alebo predložených technických opráv a 

všetkých prepočtov uskutočnených v 

súvislosti s preskúmaním. Do 

nadobudnutia účinnosti delegovaného 

aktu zostávajú na obdobie rokov 2021 – 

2025 a/alebo obdobie rokov 2026 – 2030 v 

platnosti lesné referenčné úrovne 

členského štátu uvedené v prílohe II. 

6. Komisia na základe technického 

posúdenia vykonaného podľa odseku 5 

prijme delegované akty v súlade s článkom 

14 s cieľom zmeniť prílohu II, aby 

aktualizovala lesnú referenčnú úroveň 

členského štátu na základe národných 

lesohospodárskych správ o započítavaní 

alebo predložených technických opráv a 

všetkých prepočtov uskutočnených 

členským štátom v súvislosti s technickým 

posúdením. V prípade, že členský štát 

neaktualizoval svoju lesnú referenčnú 

úroveň, hodnota uvedená v prílohe II, sa 

naďalej uplatňuje v období rokov 2021 – 

2025 a/alebo 2026 – 2030. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty v účtoch podľa článku 6 

ods. 1 a článku 8 ods. 1 týkajúcich sa 

produktov z vyťaženého dreva 

zaznamenávajú emisie a záchyty 

vyplývajúce zo zmien v úložisku 

produktov z vyťaženého dreva, ktoré patria 

do týchto kategórií, s použitím funkcie 

rozpadu prvého rádu, metodík a 

štandardných hodnôt polčasu rozpadu 

uvedených v prílohe V: 

Členské štáty zaznamenávajú emisie a 

záchyty vyplývajúce zo zmien v úložisku 

produktov z vyťaženého dreva, ktoré patria 

do týchto kategórií, s použitím funkcie 

rozpadu prvého rádu, metodík a 

štandardných hodnôt polčasu rozpadu 

uvedených v prílohe V: 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty započítavajú emisie a 

záchyty vyplývajúce zo zmien v úložisku 

produktov z vyťaženého dreva ako celkové 

emisie a záchyty za každý rok v období od 

roku 2021 do roku 2025 a od roku 2026 

do roku 2030. 

Odôvodnenie 

Produkty z vyťaženého dreva sú skutočne výsledkom ľudskej/antropogénnej činnosti, a preto 

by sa mali takéto produkty zohľadňovať podobne ako odlesnená pôda. To znamená, že 

skutočné zmeny v zásobách uhlíka v súvislosti s produktmi z vyťaženého dreva by sa mali 

začleniť do započítavania.  

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia do 31. decembra 2019 príjme 

delegovaný akt v súlade s článkom 14 

s cieľom aktualizovať kategórie v rámci 

úložiska produktov z vyťaženého dreva 

o ďalšie produkty, akými sú udržateľné, 

inovatívne, biologické produkty, ktoré 

majú priaznivý substitučný efekt a 

štandardné hodnoty polčasu rozpadu 

uvedené v prílohe V. 

Odôvodnenie 

S cieľom lepšie zohľadniť uskladňovanie uhlíka budúcich inovačných, udržateľných 

biologických výrobkov pri započítavaní v rámci LULUCF by Komisia mala navrhnúť ďalšie 

kategórie v rámci úložiska produktov z vyťaženého dreva. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 
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Článok 10 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia je splnomocnená na 

prijatie delegovaných aktov v súlade s 

článkom 14, aby mohla preskúmať 

metodiku a informačné požiadavky v 

prílohe VI s cieľom prispôsobiť ich 

zmenám v usmerneniach IPCC. 

4. Komisia je splnomocnená na 

prijatie delegovaných aktov v súlade 

s článkom 14, aby mohla preskúmať 

metodiku a informačné požiadavky v 

prílohe VI s cieľom prispôsobiť ich 

zmenám v usmerneniach IPCC, ktoré 

prijali orgány UNFCC alebo orgány 

Parížskej dohody. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak v členskom štáte celkové emisie 

prekročia záchyty a uvedený členský štát 

vymazal ročne pridelené emisné kvóty 

podľa nariadenia [ ] o záväzných ročných 

zníženiach emisií skleníkových plynov 

členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, 

toto množstvo sa zohľadní pri posudzovaní 

toho, či členský štát dodržiava svoje 

záväzky podľa článku 4. 

1. Ak v členskom štáte celkové emisie 

prekročia záchyty a uvedený členský štát 

sa rozhodol vymazať ročne pridelené 

emisné kvóty podľa nariadenia č. (EÚ) 

.../... o záväzných ročných zníženiach 

emisií skleníkových plynov členskými 

štátmi v rokoch 2021 až 2030, v rámci 

jednej z možností flexibility, toto množstvo 

sa zohľadní pri posudzovaní toho, či 

členský štát dodržiava svoje záväzky podľa 

článku 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článkoch 3, 5, 8, 10 a 13 sa 

Komisii poskytuje na dobu neurčitú od 

[nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článkoch 3, 5, 8, 9, 10 a 13 sa 

Komisii poskytuje na dobu neurčitú od 

[nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 

Odôvodnenie 

Článok sa zosúlaďuje s pozmeňujúcim návrhom k článku 9. 
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Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia do 28. februára 2024 a následne 

každých päť rokov predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o fungovaní 

tohto nariadenia, jeho príspevku k 

celkovému cieľu EÚ znížiť emisie 

skleníkových plynov do roku 2030 a jeho 

príspevku k dosiahnutiu cieľov parížskej 

dohody, a v prípade potreby môže 

predkladať návrhy. 

So zreteľom na facilitačný dialóg v roku 

2018 Komisia do 28. februára 2019 

predloží Európskemu parlamentu a Rade 

správu o vhodnosti úrovne cieľov tohto 

nariadenia. Komisia do 28. februára 2023 

a následne každé tri roky predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu o 

fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku 

k celkovému cieľu EÚ znížiť emisie 

skleníkových plynov do roku 2030 a jeho 

príspevku k dosiahnutiu cieľov Parížskej 

dohody s cieľom zachovať toto nariadenie 

v súlade s príslušnými rozhodnutiami 

prijatými orgánmi UNFCCC alebo 

orgánmi Parížskej dohody, a predloží 
návrhy. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Príloha I – písmeno B – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) v prípade zalesnenej pôdy a 

obhospodarovanej lesnej pôdy:  produkty 

z vyťaženého dreva. 

f) produkty z vyťaženého dreva tak 

zo zalesnenej pôdy, ako aj z 

obhospodarovanej lesnej pôdy. 

Odôvodnenie 

Navrhuje sa zahrnúť výrobky z vyťaženého dreva ako samostatnú kategóriu, vyňať ich z lesnej 

referenčnej úrovne, a preto je nevyhnutné, aby sa zodpovedajúcim spôsobom upravil text. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Príloha II – tabuľka 2 – nadpis 



 

AD\1126397SK.docx 29/34 PE597.534v02-00 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Lesné referenčné úrovne členských štátov 

vrátane produktov z vyťaženého dreva 

Lesné referenčné úrovne členských štátov 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – časť A – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) Referenčné úrovne by mali 

zabezpečiť spoľahlivé a dôveryhodné 

započítavanie, aby sa zaručilo riadne 

zohľadnenie emisií a záchytov 

pochádzajúcich z používania biomasy; 

c) Referenčné úrovne by mali 

zabezpečiť spoľahlivé a dôveryhodné 

započítavanie, aby sa zaručilo riadne 

zohľadnenie emisií a záchytov z 

obhospodarovanej lesnej pôdy a to, že 

emisie budú vo vzťahu k záchytom 

vyvážené; 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – časť A – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) Referenčné úrovne musia zahŕňať 

úložisko uhlíka produktov z vyťaženého 

dreva, ako aj porovnanie medzi odhadom 

okamžitej oxidácie a uplatnením funkcie 

rozpadu prvého rádu a hodnôt polčasu 

rozpadu; 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – časť A – odsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) Referenčné úrovne by mali 

zohľadňovať cieľ prispievať k zachovaniu 

biodiverzity a udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov, ako sa uvádza v 

e) Referenčné úrovne by mali 

zohľadňovať cieľ prispievať k zachovaniu 

biodiverzity a udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov na výrobu energie i v 
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stratégii lesného hospodárstva EÚ, 

vnútroštátnych lesohospodárskych 

politikách členských štátov a v stratégii EÚ 

v oblasti biodiverzity; 

súvislosti s nahradzovaním iných 

materiálov z fosílnych surovín, ako sa 

uvádza v stratégii lesného hospodárstva 

Únie, vnútroštátnych lesohospodárskych 

programoch a politikách členských štátov 

a v stratégii Únie v oblasti 

biohospodárstva a v stratégii Únie v 

oblasti biodiverzity; Členský štát, ktorý 

nedávno zaviedol alebo zamýšľa zaviesť 

novú politiku obhospodarovania lesov 

a využívania ich zdrojov v dôsledku 

zvýšenia ťažby dreva, nebude 

penalizovaný pokutami podľa tohto 

nariadenia za predpokladu, že je táto 

politika proaktívna a udržateľná a 

nevedie k znižovaniu dlhodobej záchytnej 

kapacity lesov členského štátu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – časť A – odsek 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) Referenčné úrovne musia byť v 

súlade s inventúrami skleníkových plynov 

a príslušnými historickými údajmi a 

vychádzať z transparentných, úplných, 

konzistentných, porovnateľných a presných 

informácií. Dôležité je najmä to, aby model 

použitý na stanovenie referenčnej úrovne 

dokázal reprodukovať historické údaje z 

národných inventúr emisií skleníkových 

plynov. 

g) Referenčné úrovne musia byť v 

súlade s inventúrami skleníkových plynov 

a príslušnými historickými údajmi a 

vychádzať z transparentných, úplných, 

konzistentných, porovnateľných a presných 

informácií. Inventúry skleníkových plynov 

musia byť v súlade s príslušnými 

rozhodnutiami prijatými orgánmi 

UNFCCC alebo orgánmi Parížskej 

dohody. Dôležité je najmä to, aby model 

použitý na stanovenie referenčnej úrovne 

dokázal reprodukovať historické údaje z 

národných inventúr emisií skleníkových 

plynov. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – časť B – nadpis 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

B. Prvky národného 

lesohospodárskeho plánu započítavania 

B. Prvky národnej lesohospodárskej 

správy o započítavaní 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – časť B – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné lesohospodárske plány 

započítavania predložené v súlade s 

článkom 8 tohto nariadenia musia 

obsahovať tieto prvky: 

Národné lesohospodárske správy o 

započítavaní predložené v súlade 

s článkom 8 tohto nariadenia musia 

obsahovať tieto prvky: 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – časť B – odsek 1 – písmeno f – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. emisie a záchyty z lesov a 

produktov z vyťaženého dreva podľa 

inventúr skleníkových plynov a 

príslušných historických údajov; 

2. emisie a záchyty z lesov podľa 

inventúr skleníkových plynov a 

príslušných historických údajov; 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – časť B – odsek 1 – písmeno f – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. vlastnosti lesov vrátane vekovej 

štruktúry, prírastkov, dĺžky rotácie a iných 

informácií o činnostiach obhospodarovania 

lesov podľa „scenára nezmeneného 

prístupu“; 

3. vlastnosti lesov vrátane vekovej 

štruktúry, prírastkov, dĺžky rotácie a iných 

relevantných informácií o činnostiach 

obhospodarovania lesov; 
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